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Številka: 03240-4/2019- 
Datum: 18.9.2019 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

4. redne seje Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bila  
v sredo,  18.9.2019, ob 17.15, uri v pisarni župana  

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26 
 
NAVZOČI:  
Anita ROBIČ – predsednica, Lilijana KŠELA – članica,  Zdenka Škerget – članica. 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Damjana Kozole in Barbara Škrlec Cvetko – občinska uprava. 
 
Predsednica nadzornega odbora je ugotovila, da so na seji prisotne vse članice odbora, zato je sklepčna 
in lahko veljavno sklepa. 
 
Na predlagani dnevni red 4. seje Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ni bilo 
pripomb ali drugih predlogov, zato je predsednica predlagala sprejem sklepa; 
SKLEP ŠT. 6/IV: 
Na 4. seji Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se potrdi dnevni red 4. 
redne seje  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članic, ugotovila, 
DA JE SKLEP SPREJET. 

 
K točki 1 

Potrditev zapisnika in sklepa 3. redne seje Nadzornega odbora (NO) Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah  

 
Predsednica je dala v obravnavo in potrditev zapisnik 3. redne seje NO. 
Ker razprave ni bilo, je predsednica predlagala potrditev zapisnika 3. redne seje in ga dala na 
glasovanje: 

 
SKLEP ŠT. 7/IV: 
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članic, ugotovila, 
DA JE SKLEP SPREJET. 

 
K točki 2 

Poročilo o opravljenem nadzoru zakonitosti, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih 
sredstev po posameznih postavkah. 



 
Nadzorni odbor 

 

Trojiški trg 26, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah 
Tel.: +386 (0)2/ 729 50 20, telefaks: +386 (0)2/ 729 50 25, www.svetatrojica.si, e-mail: obcina@svetatrojica.si 

davčna št.: SI 58878734, št. računa: 01404-0100020461 

2 
 

Nadzorni odbor je obravnaval poročilo o nadzoru zakonitosti, namenskosti in smotrnosti porabe 
proračunskih   sredstev na:  PP 400625, 401929, 411331 in 411327, ki so ga izvedle Anita Robič, 
Lilijana Kšela in Zdenka Škerget. 
 
Ugotovile so, da je nadzorovanec v zakonitem roku posredoval Odzivno poročilo ter nima pripomb in 
odgovorov, ki bi vplivali na ugotovitve nadzora in posledično zahtevali dopolnitve ali spremembe v 
točki »priporočila in predlogi« v Poročilu nadzora .  
 
Predsedujoča je predlagala, da se sprejme naslednji  
SKLEP ŠT. 8/IV: 
Nadzorni odbor je obravnaval in sprejel končno poročilo o izvedenem nadzoru zakonitosti, 
namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih   sredstev na:  PP 400625, 401929, 411331 in 
411327. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članic, ugotovila, 
DA JE SKLEP SPREJET. 

 
K točki 3 

Nadzor zakonitosti, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev na: 
• Pregled zadolževanja občine – najetje dolgoročnih kreditov od ustanovitve občine in 

ugotovitev stanja zadolženosti občine po posameznih letih 
in 

• Pregled namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev na PP 100402 – 
Izvedba občinskega praznika in silvestrovanja; konto 402099 – Drugi splošni material 

in storitve. 
 
Pooblaščenke so v okviru te točke opravile pregled nad: 

• Pregled zadolževanja občine – najetje dolgoročnih kreditov od ustanovitve občine in 
ugotovitev stanja zadolženosti občine po posameznih letih 

 
V okviru te točke so pooblaščenke pregledale dokumentacijo o najetju dolgoročnih kreditov vse od 
ustanovitve občine. Nadzor je bil izveden na podlagi predloženih soglasjih Ministrstva za finance RS o 
zadolžitvi, kreditne pogodbe, ter stanje zadolženosti občine na dan 30.6.2019.  
Poročevalka je podala prošnjo, da se s strani občinske uprave NO naknadno posreduje tabela iz katere 
bodo razvidne glavnice in obresti ločeno po bankah, prav tako naj občinska uprava preveri ali je bila za 
uspešno izvedbo projektov dodeljena denarna spodbuda, kot je razvidno iz pogodbe o kreditu z 
Unicredit banko. Nadzorovana oseba naj tudi preveri kakšna je bila realizacija za izgradnjo ČN in 
kanalizacije Sveta Trojica ter cestnega programa v letu 2010.  
 
Predsedujoča je predlagala, da se sprejme naslednji 
 
SKLEP št. 9/IV 
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NO se je seznanil z osnutkom poročila o Pregledu zadolževanja občine - najetje dolgoročnih 
kreditov od ustanovitve občine in ugotovitev stanja zadolženosti občine po posameznih letih, ki bo 
dopolnjeno s tabelo glavnic in obresti po posamezni banki, z informacijo o dodeljeni denarna 
spodbuda pri Unicredit banki ter realizacijo za izgradnjo ČN in kanalizacije Sveta Trojica ter 
cestnega programa v letu 2010.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članic, ugotovila, 
DA JE SKLEP SPREJET. 
 
V okviru te točke so pooblaščenke opravile tudi pregled nad: 

• namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev na PP 100402 – Izvedba 
občinskega praznika in silvestrovanja; konto 402099 – Drugi splošni material in storitve 

 
V okviru te točke so bili v pogled dani računi, naročilnice in dobavnice za proračunsko postavko 
100402 – Izvedba občinskega praznika in silvestrovanja za konto 402099 – drugi splošni material in 
storitve.  
Poročevalka je  predstavila osnutek poročila. Članice odbora so se seznanile z osnutkom poročila in nanj 
niso imele pripomb. Osnutek poročila je pripravljen, da se pošlje obravnavani stranki v seznanitev in 
mnenje. 
 
Predsednica je predlagala, da se sprejme 
SKLEP ŠT. 10/IV 
NO se je seznanil z Osnutkom poročila o opravljenem nadzoru Namenskosti in smotrnosti porabe 
proračunskih sredstev na PP 100402 – Izvedba občinskega praznika in silvestrovanja; konto 
402099 – Drugi splošni material in storitve  in se strinja, da se pošlje nadzorovani stranki v 
pregled in mnenje. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članic, ugotovila, 
DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 

K točki 4 
Pobude in vprašanja članic odbora 

 
Drugih pobud ali vprašanj ni bilo, zato se je predsedujoča prisotnim zahvalila in zaključila sejo.  
 
Seja je bila končana ob 18:42 uri. 
 
Zapisnik izdelala:  
Barbara Škrlec Cvetko 
 Predsednica Nadzornega odbora 
 Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
 Anita Robič 


